
 
                                                                                        Maastricht, maart 2021 

 
Beste parochianen, 
 
Misschien herinnert u zich nog dat wij als “Stichting St John of God Hospital” Ghana, ieder jaar een 
vastenpreek hielden om u op de hoogte te houden van de vooruitgang die in het ziekenhuis in Duayaw 
Nkwanta in Ghana werd geboekt door toedoen van onze stichting en uw donaties. 
Helaas kon deze preek vanaf 2020 geen doorgang meer vinden ivm de corona pandemie. 
Deze pandemie raakt onze stichting hard, mede omdat uw parochie onze stichting in de vastentijd altijd een 
warm hart toedroeg. 
 
Allereerst wil ik mij voorstellen als nieuwe voorzitter van de Stichting sinds 1 Januari van dit jaar. 
Ik ben Marjon van Eijsden-Besseling en gepensioneerd revalidatiearts, altijd werkzaam geweest in het azM. 
Sinds meer dan 15 jaar ben ik bestuurslid van de stichting. 
Als nieuwe voorzitter wil ik u op de hoogte brengen van de laatste ontwikkelingen en u vragen of u in de 
aanloop naar Pinksteren onze stichting opnieuw zou willen steunen. 
 
Zoals u weet ondersteunen wij met name de orthopedie voor kinderen. Kinderen die niet kunnen lopen, vaak 
door aangeboren afwijkingen, en na een orthopedische ingreep, gevolgd door een revalidatieprogramma, dat 
wel kunnen! 
Wat een vreugde voor kind en ouders! 
Met eigen ogen heb ik die vreugde daar zo vaak mogen aanschouwen. 
Omdat er in Ghana weinig mogelijkheden voor een kind zijn om zich te ontplooien, is de loopfunctie een 
primaire behoefte en van essentieel belang om te kunnen overleven.  
Echter, de locale orthopeed Prosper, deels in Maastricht opgeleid, gaat binnenkort met pensioen na jaar in, 
jaar uit met hulp van orthopeden uit Nederland en het azM, geweldige inspanningen te hebben geleverd.  
Vele duizenden kinderen hebben zo de mogelijkheid gekregen om te kunnen lopen.  
Inmiddels worden 2 jonge aanstaande orthopeden uit Ghana opgeleid in Oeganda en zullen de huidige 
orthopeed Prosper net op tijd kunnen vervangen. 
Deze opleiding is een dure aangelegenheid en zo ook de revalidatie na de operatie, waarbij behalve 
mankracht ook orthopedische hulpmiddelen nodig kunnen zijn. 
 
Ik hoop u hiermede, ook al is het niet in een live preek, te hebben kunnen overtuigen van het enorme belang 
van onze stichting en daarmee van uw donaties.  
Zoudt u bereid zijn een, al is het maar kleine, donatie te doen, dan vindt u hieronder onze gegevens. 
Alvast hartelijk dank voor uw bijdrage namens de kindertjes in Ghana! 
 
Onze gegevens zijn te vinden via onze nieuwe 
website (in aanmaak). 
via www.orthopedieghana.nl 
Of hieronder rechtstreeks: 
 

 
 
 
 
 
 
  

http://www.orthopedieghana.nl/

